
Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmie-
niu: 

„4) w ramach usuwania skutków awarii lub wy-
padków pojazdami pomocy drogowej”;

2) w art. 4:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) transport drogowy — krajowy transport
drogowy lub mi´dzynarodowy transport
drogowy; okreÊlenie to obejmuje równie˝:

a) ka˝dy przejazd drogowy wykonywany
przez przedsi´biorc´ pomocniczo w sto-
sunku do dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie-
spe∏niajàcy warunków, o których mowa
w pkt 4,

b) dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie po-
Êrednictwa przy przewozie rzeczy;”,

b) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) przewóz drogowy — transport drogowy
lub niezarobkowy przewóz drogowy, a tak-
˝e inny przewóz drogowy w rozumieniu
przepisów rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepi-
sów socjalnych odnoszàcych si´ do trans-
portu drogowego (Dz. Urz. WE L 370
z 31.12.1985)3);”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przewóz regularny — publiczny przewóz
osób i ich baga˝u w okreÊlonych odst´-
pach czasu i okreÊlonymi trasami, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie i w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo prze-

wozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601,
z póên. zm.4));”;

3) w art. 5:
a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada sytuacj´ finansowà zapewniajàcà
podj´cie i prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie transportu drogowego
okreÊlony dost´pnymi Êrodkami finansowy-
mi lub majàtkiem w wysokoÊci:
a) 9 000 euro — na pierwszy pojazd samo-

chodowy przeznaczony do transportu
drogowego,

b) 5 000 euro — na ka˝dy nast´pny pojazd
samochodowy, 

c) 50 000 euro — przy wykonywaniu trans-
portu drogowego w zakresie, o którym
mowa w art. 4 pkt 3 lit. b;”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5,
nie stosuje si´ wobec przedsi´biorcy wyko-
nujàcego transport drogowy wy∏àcznie w za-
kresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.

5. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniajà-
cej podj´cie i prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie transportu drogowe-
go potwierdza si´:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzajàcymi:
a) dysponowanie Êrodkami pieni´˝nymi

w gotówce lub na rachunkach banko-
wych lub dost´pnymi aktywami,

b) posiadanie akcji lub udzia∏ów lub innych
zbywalnych papierów wartoÊciowych,

c) udzielenie gwarancji lub por´czeƒ ban-
kowych,

d) w∏asnoÊç nieruchomoÊci.

6. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mo-
wa w ust. 3 pkt 3, stosuje si´ kurs Êredni og∏a-
szany przez Narodowy Bank Polski, obowià-
zujàcy w ostatnim dniu roku poprzedzajàcego
rok, w którym ocena ta jest dokonywana.”;

4) w art. 8:
a) w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kse-
rokopiami krajowych dokumentów dopusz-
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, usta-
w´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
i ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierow-
ców.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163,
poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180,
poz. 1494.

3) Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczà og∏osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
— wydanie specjalne.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, 
poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962,
Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780.



czajàcych pojazd do ruchu, a w przypadku
gdy przedsi´biorca nie jest w∏aÊcicielem tych
pojazdów — równie˝ dokument potwierdza-
jàcy prawo do dysponowania nimi.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy sk∏adaniu wniosku o udzielenie licencji

nie do∏àcza si´ dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 3 pkt 4 i 6 — gdy wniosek dotyczy

licencji na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówkà;

2) w ust. 3 pkt 7 i 8 — gdy wniosek dotyczy
licencji na wykonywanie transportu dro-
gowego wy∏àcznie w zakresie, o którym
mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.”;

5) w art. 12 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Licencja na krajowy transport drogowy rzeczy

uprawnia do wykonywania transportu drogo-
wego w zakresie, o którym mowa w art. 4
pkt 3 lit. b, o ile przedsi´biorca posiada zabez-
pieczenie finansowe w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. c.

1b. Licencja na krajowy transport drogowy osób
nie uprawnia do wykonywania transportu
drogowego taksówkà.”;

6) w art. 15:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) je˝eli przedsi´biorca wykonujàcy transport

drogowy w zakresie, o którym mowa
w art. 4 pkt 3 lit. b, zleci∏ wykonanie przewo-
zu rzeczy podmiotowi nieposiadajàcemu li-
cencji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cofni´cie licencji w przypadkach okreÊlonych

w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e poprzedza
si´ pisemnym ostrze˝eniem przedsi´biorcy,
˝e w przypadku ponownego stwierdzenia na-
ruszenia tych przepisów wszczyna si´ post´-
powanie w sprawie cofni´cia licencji. Przepi-
su nie stosuje si´, gdy posiadacz licencji
przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mo-
wa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a.”;

7) w art. 18:
a) w ust. 1 w pkt 1:

— po lit. d dodaje si´ lit. d1 w brzmieniu:

„d1) prezydenta miasta na prawach powiatu,
w uzgodnieniu z w∏aÊciwym starostà ze
wzgl´du na planowany przebieg linii ko-
munikacyjnej — na wykonywanie prze-
wozów na liniach komunikacyjnych
przebiegajàcych na obszarze miasta i sà-
siedniego powiatu,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) starost´, w uzgodnieniu z wójtami, bur-

mistrzami lub prezydentami miast w∏a-
Êciwymi ze wzgl´du na planowany prze-
bieg linii komunikacyjnej — na wykony-
wanie przewozów na liniach komunika-
cyjnych na obszarze powiatu, z wy∏àcze-

niem linii komunikacyjnych okreÊlonych
w lit. a—d1,”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia tymcza-
sowe wykonywanie przewozów osób
w przypadku kl´sk ˝ywio∏owych lub wystà-
pienia zak∏óceƒ w przewozach wykonywa-
nych przez podmioty innych ga∏´zi ni˝
transport drogowy.

1b. W przypadku zak∏óceƒ, o których mowa
w ust. 1a, przewoênik drogowy i podmiot,
w zast´pstwie którego przewozy sà wyko-
nywane, obowiàzani sà zawrzeç pisemne
porozumienie okreÊlajàce warunki i termin
wykonywania tych przewozów oraz zg∏osiç
ten fakt w∏aÊciwemu organowi, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonal-

nych w krajowym transporcie drogowym
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kie-
rowcà zabrania si´:
a) umieszczania i u˝ywania w pojeêdzie tak-

sometru,
b) umieszczania na pojeêdzie oznaczeƒ z na-

zwà, adresem oraz telefonem przedsi´-
biorcy,

c) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub
innych urzàdzeƒ technicznych.”;

8) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu:

„Art. 18b. 1. Przewozy regularne w krajowym
transporcie drogowym wykonywane
sà wed∏ug nast´pujàcych zasad:
1) do przewozu u˝ywane sà wy∏àcz-

nie autobusy odpowiadajàce wy-
maganym ze wzgl´du na rodzaj
przewozu warunkom technicznym;

2) rozk∏ad jazdy jest podawany do
publicznej wiadomoÊci przez og∏o-
szenia na wszystkich wymienio-
nych w rozk∏adzie jazdy przystan-
kach lub dworcach autobusowych;

3) wsiadanie i wysiadanie pasa˝erów
odbywa si´ tylko na przystankach
okreÊlonych w rozk∏adzie jazdy;

4) nale˝noÊç za przejazd jest pobiera-
na zgodnie z cennikiem op∏at, a pa-
sa˝er otrzymuje potwierdzenie
wniesienia op∏aty w postaci biletu
wydanego zgodnie z przepisami
o kasach rejestrujàcych;

5) w kasach dworcowych oraz w au-
tobusie znajduje si´ dost´pny do
wglàdu pasa˝erów opracowany
przez przewoênika lub grup´ prze-
woêników regulamin okreÊlajàcy
warunki obs∏ugi podró˝nych, od-
prawy oraz przewozu osób, baga-
˝u i rzeczy;
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6) cennik op∏at zosta∏ podany do pu-
blicznej wiadomoÊci przy kasach
dworcowych oraz w ka˝dym auto-
busie wykonujàcym regularne prze-
wozy osób, przy czym cennik op∏at
musi tak˝e zawieraç ceny biletów
ulgowych:
a) okreÊlone na podstawie odr´b-

nych ustaw, a w szczególnoÊci
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 175,
poz. 1440, z póên. zm.5)),

b) wynikajàcych z uprawnieƒ pa-
sa˝erów do innych ulgowych
przejazdów, je˝eli podmiot, któ-
ry ustanowi∏ te ulgi, ustali∏
z przewoênikiem w drodze umo-
wy warunki zwrotu kosztów sto-
sowania tych ulg;

7) zgodnie z warunkami przewozu
osób okreÊlonymi w zezwoleniu,
o którym mowa w art. 18.

2. Podczas wykonywania przewozów
regularnych zabrania si´:
1) u˝ywania do przewozu:

a) innych pojazdów ni˝ autobusy,
b) autobusów nieodpowiadajàcych

wymaganym ze wzgl´du na ro-
dzaj przewozu warunkom tech-
nicznym;

2) korzystania z przystanków, na któ-
rych nie zosta∏a zamieszczona in-
formacja o realizowanym rozk∏a-
dzie jazdy zawierajàca tak˝e nazw´,
adres siedziby przewoênika i nu-
mer telefonu przewoênika lub nie-
zgodnie z podanymi w tej informa-
cji dniami i godzinami odjazdów;

3) zabierania i wysadzania pasa˝e-
rów poza przystankami okreÊlony-
mi w rozk∏adzie jazdy;

4) pobierania nale˝noÊci za przejazd
niezgodnie z cennikiem op∏at po-
danym do publicznej wiadomoÊci
pasa˝erów;

5) naruszania warunków przewozu
osób okreÊlonych w zezwoleniu,
o którym mowa w art. 18.”;

9) w art. 20 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za∏àcznikiem do zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzujàcy rozk∏ad jazdy.”;

10) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Warunków okreÊlonych w zezwole-
niu, o którym mowa w art. 18, nie sto-

suje si´ w przypadku wystàpienia nie-
zale˝nych od przedsi´biorcy okolicz-
noÊci uniemo˝liwiajàcych wykonywa-
nie przewozów zgodnie z okreÊlonym
w zezwoleniu przebiegiem trasy prze-
wozów, w szczególnoÊci awarii sieci,
robót drogowych, lub blokad drogo-
wych.

2. W przypadku gdy okolicznoÊci unie-
mo˝liwiajàce wykonywanie przewo-
zów, o których mowa w ust. 1, trwajà
d∏u˝ej ni˝ 14 dni, organ w∏aÊciwy
w sprawach zezwoleƒ, na wniosek
przedsi´biorcy, wydaje decyzj´
w sprawie odst´pstwa od warunków
okreÊlonych w zezwoleniu.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie
mo˝e byç wydana na okres d∏u˝szy
ni˝ okres wa˝noÊci zezwolenia.

4. Przepisy art. 20 i 22 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

11) w art. 22 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uzyskane przez przewoênika potwierdzenie
uzgodnienia zasad korzystania z przystanków
nie mo˝e powodowaç nak∏adania na prze-
woêników ˝adnych op∏at za korzystanie z tych
przystanków.”;

12) po art. 22a dodaje si´ art. 22b w brzmieniu:

„Art. 22b. 1. Przewoênik drogowy jest obowiàzany
zg∏aszaç na piÊmie organowi, który
udzieli∏ zezwolenia, wszelkie zmiany
danych, o których mowa w art. 22,
nie póêniej ni˝ 14 dni od dnia ich po-
wstania.

2. Je˝eli zmiany, o których mowa
w ust. 1, obejmujà dane zawarte
w zezwoleniu, przedsi´biorca jest
obowiàzany wystàpiç z wnioskiem
o zmian´ zezwolenia.”;

13) w art. 30 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2e w brzmie-
niu:

„2a. Wydanie zezwolenia zagranicznego jest czyn-
noÊcià niestanowiàcà decyzji administracyj-
nej w rozumieniu przepisów Kodeksu post´-
powania administracyjnego.

2b. Podzia∏u zezwoleƒ zagranicznych pomi´dzy
przewoênikami drogowymi, o których mowa
w ust. 1, dokonuje komisja spo∏eczna powo-
∏ana przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu.

2c. Komisja, o której mowa w ust. 2b, sk∏ada si´
z 7 osób.

2d. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb wy∏aniania sk∏a-
du oraz tryb dzia∏ania komisji spo∏ecznej, o któ-
rej mowa w ust. 2b, majàc na uwadze uspraw-
nienie sposobu podzia∏u zezwoleƒ zagranicz-
nych oraz zapewnienie w pracach komisji
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przedstawicieli polskich organizacji o zasi´gu
ogólnokrajowym zrzeszajàcych mi´dzynarodo-
wych przewoêników drogowych.

2e. Skargi i wnioski zwiàzane z wydawaniem ze-
zwoleƒ zagranicznych rozpatruje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu.”;

14) w art. 39b:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Osoba ubiegajàca si´ o zatrudnienie po raz
pierwszy na stanowisku kierowcy wykonujà-
cego transport drogowy jest obowiàzana
ukoƒczyç kurs dokszta∏cajàcy:

1) kierowców przewo˝àcych rzeczy — dla
kierowców pojazdów samochodowych
konstrukcyjnie przystosowanych do prze-
wozu rzeczy;

2) kierowców przewo˝àcych osoby — dla
kierowców pojazdów samochodowych
przeznaczonych konstrukcyjnie do prze-
wozu osób, z wy∏àczeniem taksówek.

2. Kursy dokszta∏cajàce, o których mowa
w ust. 1, zwane dalej „kursami”, sà prowa-
dzone przez wojewódzkie oÊrodki ruchu dro-
gowego, o których mowa w przepisach usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póên. zm.6)), oraz przez organizacje zrzesza-
jàce kierowców lub przewoêników drogo-
wych o zasi´gu ogólnokrajowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmioty, o których mowa w ust. 2, po-
twierdzajà ukoƒczenie kursu przez wydanie
zaÊwiadczenia o jego ukoƒczeniu, a tak˝e
prowadzà rejestr osób przeszkolonych i wy-
danych zaÊwiadczeƒ.”;

15) w art. 41 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) udzielenia licencji, zmiany licencji, przed∏u-
˝enia wa˝noÊci licencji, wydania wypisu z li-
cencji, wydania wtórnika licencji, przenie-
sienia uprawnieƒ wynikajàcych z licencji
oraz wyra˝enia zgody na wykonywanie
uprawnieƒ wynikajàcych z licencji;

2) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia,
przed∏u˝enia wa˝noÊci zezwolenia, wydania
wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika ze-
zwolenia na wykonywanie przewozu regu-
larnego, przewozu regularnego specjalne-
go, przewozu wahad∏owego lub przewozu
okazjonalnego;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydania zezwolenia na wykonywanie mi´-
dzynarodowego transportu drogowego
osób na lub przez terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kierowcà;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30
ust. 4, lub jego zmiany oraz wydania wtórni-
ka certyfikatu;”,

d) po pkt 9 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a
ust. 2.”;

16) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty wykonujàce na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przewóz drogowy zo-
bowiàzane sà do uiszczania op∏aty za prze-
jazd pojazdu samochodowego po drogach
krajowych, której maksymalna wysokoÊç
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ równowartoÊç
800 euro rocznie, z wy∏àczeniem:
1) przedsi´biorców wykonujàcych transport

drogowy taksówkà;
2) pojazdów transportu kombinowanego;
3) pojazdów realizujàcych komunikacj´

miejskà; 
4) zak∏adów pracy chronionej lub zak∏adów

aktywnoÊci zawodowej, w przypadku wy-
konywania przewozów na potrzeby w∏a-
sne.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dopuszczalnej masy ca∏kowitej oraz emisji
spalin pojazdu.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, uiszcza
op∏at´ rocznà, miesi´cznà, siedmiodniowà
albo dobowà.

3b. Karta op∏aty dobowej i siedmiodniowej
mo˝e byç wype∏niona przez podmiot,
o którym mowa w ust. 1, w terminie:

1) 7 dni — od wydania karty op∏aty dobo-
wej;

2) 14 dni — od wydania karty op∏aty sied-
miodniowej.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaj i stawki op∏aty za
przejazd po drogach krajowych, zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w ust. 2, oraz tryb
wnoszenia i sposób rozliczania tej op∏aty
w przypadku niewykorzystania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci dokumentu potwierdzajàcego jej
wniesienie za okres roczny z przyczyn nieza-
le˝nych od przedsi´biorcy, a tak˝e wzory do-
kumentów potwierdzajàcych wniesienie tej
op∏aty.”;
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17) w art. 44 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Jednostka, o której mowa w art. 17 ust. 2,
otrzymuje prowizj´, w wysokoÊci nie wi´kszej
ni˝ 14 %, od op∏at pobranych w mi´dzynaro-
dowym transporcie drogowym z tytu∏u:
1) wydania zezwolenia zagranicznego;
2) wydania zezwolenia na wykonywanie mi´-

dzynarodowego transportu drogowego
osób na lub przez terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej pojazdem samochodo-
wym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie
z kierowcà;

3) udzielenia licencji, zmiany licencji, prze-
d∏u˝enia wa˝noÊci licencji, wydania wypi-
su z licencji, wydania wtórnika licencji;

4) przeniesienia uprawnieƒ wynikajàcych z li-
cencji oraz wyra˝enia zgody na wykony-
wanie uprawnieƒ wynikajàcych z licencji;

5) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia,
przed∏u˝enia wa˝noÊci zezwolenia, wyda-
nia wypisu z zezwolenia, wydania wtórni-
ka zezwolenia na wykonywanie przewozu
regularnego, przewozu regularnego spe-
cjalnego, przewozu wahad∏owego lub
przewozu okazjonalnego;

6) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a
ust. 2.”;

18) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wp∏ywy uzyskane z op∏at, o których mowa
w art. 42 i 43, oraz wp∏ywy z op∏at z tytu∏u:
1) w mi´dzynarodowym transporcie drogo-

wym:
a) udzielenia licencji, zmiany licencji,

przed∏u˝enia wa˝noÊci licencji, wyda-
nia wypisu z licencji, wydania wtórnika
licencji, przeniesienia uprawnieƒ wyni-
kajàcych z licencji oraz wyra˝enia zgo-
dy na wykonywanie uprawnieƒ wyni-
kajàcych z licencji,

b) wydania zezwolenia, zmiany zezwole-
nia, przed∏u˝enia wa˝noÊci zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania
wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regu-
larnego specjalnego, przewozu waha-
d∏owego lub przewozu okazjonalnego,

c) wydania decyzji, o której mowa
w art. 20a ust. 2,

d) wydania zezwolenia na przewóz kabo-
ta˝owy,

2) wydania zezwolenia zagranicznego i przy-
znania ekopunktów w systemie elektro-
nicznym,

3) wydania zezwolenia na wykonywanie
mi´dzynarodowego transportu drogowe-
go osób na lub przez terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej pojazdem samochodo-
wym przeznaczonym konstrukcyjnie do

przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie
z kierowcà

— sà przekazywane na wyodr´bniony rachu-
nek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wp∏ywy uzyskane z op∏at, o których mowa
w art. 41 ust. 1 pkt 7—9, oraz wp∏ywy uzy-
skane z op∏at za wydanie zaÊwiadczenia,
zmian´ zaÊwiadczenia, wydanie wypisu
z zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu dzia∏alnoÊci
w zakresie mi´dzynarodowego przewozu
na potrzeby w∏asne stanowià dochód jed-
nostki, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

19) w art. 50 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) kontrola rodzaju u˝ywanego paliwa przez po-
branie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu me-
chanicznego.”;

20) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb kontroli, o której mowa
w art. 50 pkt 8, uwzgl´dniajàc sposób
przeprowadzenia kontroli i badania pró-
bek rodzaju paliwa znajdujàcego si´
w zbiorniku pojazdu.”;

21) w art. 54 w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) przygotowuje projekty aktów prawnych w za-
kresie kontroli przewozów drogowych.”;

22) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspektor wykonuje czynnoÊci kontrolne,
z zastrze˝eniem ust. 1a, w umundurowaniu
oraz pos∏uguje si´ legitymacjà s∏u˝bowà
i znakiem identyfikacyjnym.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspektor mo˝e wykonywaç bez umundu-
rowania czynnoÊci kontrolne podczas kon-
troli:

1) w przedsi´biorstwie;

2) przewozów regularnych, o ile nie wy-
maga to zatrzymywania pojazdów na
drodze poza przystankami;

3) transportu drogowego taksówkà, o ile
nie wymaga to zatrzymywania pojaz-
dów na drodze poza postojem.”;

23) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Zatrzymanie pojazdu do kontroli mo˝e
byç dokonane tylko przez umundurowa-
nych inspektorów znajdujàcych si´:
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1) w pobli˝u oznakowanego pojazdu
s∏u˝bowego lub

2) w miejscu oznakowanym znakiem dro-
gowym uprzedzajàcym o kontroli.”;

24) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. 1. Organy udzielajàce licencji, zezwolenia
lub zaÊwiadczenia o wykonywaniu
przewozów na potrzeby w∏asne sà
uprawnione do kontroli przedsi´biorcy
w zakresie spe∏niania wymogów b´dà-
cych podstawà do wydania tych doku-
mentów.

2. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, prze-
prowadza si´ co najmniej raz na 5 lat.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e upowa˝niç, w drodze zarzà-
dzenia, kierownika jednostki, o której
mowa w art. 17 ust. 2, do dokonywa-
nia kontroli w zakresie spe∏niania przez
przedsi´biorc´ wymagaƒ, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1—3, stano-
wiàcych podstaw´ do udzielenia licen-
cji na mi´dzynarodowy transport dro-
gowy.”;

25) w art. 86 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada Ministrów, kierujàc si´ zasadà skuteczno-
Êci nadzoru, o którym mowa w ust. 2, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki i sposób prowadzenia czynnoÊci zwiàzanych
z nadzorem oraz stosowanych dokumentów,
a tak˝e ich wzory.”;

26) w art. 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podczas przejazdu wykonywanego w ra-

mach transportu drogowego kierowca po-
jazdu samochodowego, z zastrze˝eniem
ust. 4, jest obowiàzany mieç przy sobie
i okazywaç, na ˝àdanie uprawnionego orga-
nu kontroli, wypis z licencji, kart´ op∏aty
drogowej, zapisy urzàdzenia rejestrujàcego
samoczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy
i czas postoju, obowiàzkowe przerwy i czas
odpoczynku, a ponadto:
1) w transporcie drogowym osób:

a) przy wykonywaniu przewozów regu-
larnych i regularnych specjalnych —
odpowiednie zezwolenie i formularz
jazdy lub wypis z zezwolenia wraz
z obowiàzujàcym rozk∏adem jazdy,

b) przy wykonywaniu mi´dzynarodo-
wych przewozów wahad∏owych lub
okazjonalnych — odpowiednie zezwo-
lenie,

c) przy wykonywaniu mi´dzynarodo-
wych przewozów na potrzeby w∏asne
— formularz jazdy,

d) orygina∏ albo poÊwiadczonà za zgod-
noÊç z orygina∏em przez przedsi´bior-

c´ kserokopi´ decyzji, o której mowa
w art. 20a ust. 2, je˝eli zosta∏a wydana;

2) w transporcie drogowym rzeczy — doku-
menty zwiàzane z przewo˝onym ∏adun-
kiem, a tak˝e:

a) odpowiednie zezwolenie wymagane
w mi´dzynarodowym transporcie dro-
gowym,

b) dokumenty wymagane przy przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych,

c) Êwiadectwo wymagane zgodnie
z umowà o mi´dzynarodowych prze-
wozach szybko psujàcych si´ artyku-
∏ów ˝ywnoÊciowych i o specjalnych
Êrodkach transportu przeznaczonych
do tych przewozów (ATP),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ∏a-
dunkiem lub bez ∏adunku, o masie, na-
ciskach osi lub wymiarach przekracza-
jàcych wielkoÊci okreÊlone w odr´b-
nych przepisach, 

e) wymagane przy przewozie ˝ywych
zwierzàt, 

f) dokumenty wymagane przy przewozie
odpadów,

g) certyfikat potwierdzajàcy spe∏nienie
przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczeƒstwa lub warunków do-
puszczenia do ruchu, je˝eli jest wyma-
gany;

3) w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym — Êwiadectwo kierowcy, je˝eli jest
wymagane.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ra-
mach transportu drogowego przez zagra-
nicznego przewoênika kierowca pojazdu
samochodowego jest obowiàzany ponad-
to mieç przy sobie i okazywaç na ˝àdanie
uprawnionego organu kontroli dowód
uiszczenia op∏aty, o której mowa w art. 43
ust. 1, je˝eli jest wymagana.”;

27) w art. 89:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) upowa˝nieni pracownicy w∏aÊciwego orga-
nu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 — w od-
niesieniu do przewozów regularnych i regu-
larnych specjalnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych, kieru-
jàc si´ zasadà skutecznoÊci kontroli, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
przeprowadzania kontroli w zakresie prze-
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wozu drogowego, a tak˝e wzory dokumen-
tów stosowane przez uprawnionych do tej
kontroli.”;

28) po art. 90 dodaje si´ art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. 1. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego przekazuje do Komisji Europej-
skiej dane dotyczàce przeprowadzo-
nych kontroli:

1) stanu technicznego pojazdów, co
dwa lata, w terminie do 31 marca,
po up∏ywie okresu obj´tego spra-
wozdaniem, zgodnie z formula-
rzem, o którym mowa w ust. 3;

2) w zakresie, o którym mowa w rozpo-
rzàdzeniu Rady (EWG) nr 3820/85
z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszàcych si´ do
transportu drogowego (Dz. Urz. WE
L 370 z 31.12.1985), zgodnie z for-
mularzem okreÊlonym w decyzji
Komisji z dnia 22 lutego 1993 r.
ustalajàcej znormalizowany formu-
larz przewidziany w art. 16 rozpo-
rzàdzenia Rady (EWG) nr 3820/85
w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszàcych
si´ do transportu drogowego, co
dwa lata, w terminie do 30 wrze-
Ênia, po up∏ywie okresu obj´tego
sprawozdaniem.

2. Organy uprawnione do przeprowa-
dzania kontroli, o których mowa
w art. 89 ust. 1, obowiàzane sà prze-
kazywaç G∏ównemu Inspektorowi
Transportu Drogowego informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1, co
dwa lata, w terminie do 31 stycznia
po up∏ywie dwuletniego okresu
obj´tego sprawozdaniem,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2, co
dwa lata, w terminie do 31 lipca po
up∏ywie dwuletniego okresu obj´-
tego sprawozdaniem

— na formularzach, o których mowa
w ust. 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór formularza do przekazywania
danych, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzgl´dniajàc zakres niezb´d-
nych danych.”;

29) w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czyn-
noÊci zwiàzane z tym przewozem, naruszajàc
obowiàzki lub warunki wynikajàce z przepisów
ustawy lub przepisów:

1) o przewozie drogowym towarów niebez-
piecznych,

2) o czasie pracy kierowców,

3) o odpadach,

4) o ochronie zwierzàt,

5) o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony
Êrodowiska, okresowych ograniczeƒ ruchu
pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów,

6) o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywie-
nia,

7) wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów
mi´dzynarodowych,

8) wspólnotowych dotyczàcych przewozów
drogowych

— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od
50 z∏otych do 15 000 z∏otych.”;

30) po art. 92 dodaje si´ art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. W przypadku gdy podczas kontroli
drogowej zostanà stwierdzone naru-
szenia:

1) obowiàzku posiadania w pojeêdzie
wymaganych dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 87,

2) zasad dotyczàcych maksymalnego
dziennego czasu prowadzenia po-
jazdu, dziennego czasu odpoczynku
lub przekraczania maksymalnego
czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy, okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu Rady (EWG) nr 3820/85
z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszàcych si´ do
transportu drogowego (Dz. Urz.
WE L 370 z 31.12.1985) oraz w Umo-
wie europejskiej dotyczàcej pracy
za∏óg pojazdów wykonujàcych mi´-
dzynarodowe przewozy drogowe
(AETR), sporzàdzonej w Genewie
dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 94, poz. 1086 i 1087),

3) zasad dotyczàcych u˝ytkowania
analogowych urzàdzeƒ rejestrujà-
cych samoczynnie pr´dkoÊç jazdy,
czas jazdy i czas postoju, obowiàz-
kowe przerwy i czas odpoczynku,
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ra-
dy (EWG) nr 3821/85 z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie urzà-
dzeƒ rejestrujàcych stosowanych
w transporcie drogowym (Dz. Urz.
WE L 370 z 31.12.1985)

— kierowca pojazdu samochodowe-
go realizujàcy przewóz drogowy pod-
lega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mo-
wa w ust. 1, nast´puje w trybie okreÊ-
lonym w Kodeksie post´powania
w sprawach o wykroczenia.
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3. Wszcz´cie post´powania wobec kie-
rowcy nie wyklucza wszcz´cia post´-
powania administracyjnego tak˝e
wobec przedsi´biorcy lub podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3,
realizujàcego przewóz drogowy.”;

31) w art. 93: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnieni do kontroli, o których mowa
w art. 89 ust. 1, majà prawo na∏o˝yç na wyko-
nujàcego przewozy drogowe lub inne czyn-
noÊci zwiàzane z tym przewozem kar´ pie-
ni´˝nà, w drodze decyzji administracyjnej.”,

b) uchyla si´ ust. 6; 

32) w art. 94 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nie-
wa˝noÊci decyzji, a tak˝e uwzgl´dnienia skargi
przez sàd administracyjny uiszczona kara pie-
ni´˝na podlega zwrotowi w terminie 14 dni od
dnia wydania decyzji lub orzeczenia o zwrocie
tej kary.”;

33) za∏àcznik do ustawy otrzymuje brzmienie okreÊlo-
ne w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, 
poz. 1440, z póên. zm.7)) w art. 8a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Samorzàdy województw, z zastrze˝eniem
ust. 2a, przekazujà przewoênikom wykonujà-
cym krajowe autobusowe przewozy pasa˝er-
skie dop∏aty do tych przewozów z tytu∏u stoso-
wania obowiàzujàcych ustawowych ulg w prze-
wozach pasa˝erskich, z zastrze˝eniem ust. 4.”;

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W∏aÊciwoÊç miejscowà samorzàdu woje-
wództwa ustala si´ wed∏ug miejsca:

1) zamieszkania lub siedziby przewoênika —
w przypadku przewozów realizowanych na
trasach wykraczajàcych poza obszar co naj-
mniej jednego województwa;

2) wykonywania przewozów — w przypadku
przewozów niewykraczajàcych poza obszar
województwa.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 66 w ust. 3a uchyla si´ pkt 2;

2) w art. 66a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w którym dokonano wymiany ramy lub pod-
wozia na odpowiednio ram´ lub podwozie bez
numeru fabrycznego;”;

3) w art. 80b w ust. 1:

a) w pkt 1 uchyla si´ lit. e,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (pod-
wozia),”;

4) w art. 90 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5
w brzmieniu:

„5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez co najmniej 185 dni w ka˝dym roku
kalendarzowym ze wzgl´du na swoje wi´zi
osobiste lub zawodowe albo przedstawi za-
Êwiadczenie, ˝e studiuje od co najmniej sze-
Êciu miesi´cy.”;

5) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej odpowiednim pojazdem silniko-
wym mo˝e kierowaç osoba posiadajà-
ca wa˝ne zagraniczne prawo jazdy wy-
dane przez:
1) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-

skiej — w okresie wa˝noÊci prawa
jazdy;

2) paƒstwo:
a) b´dàce stronà Konwencji o ruchu

drogowym, sporzàdzonej w Wied-
niu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U.
z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),

b) paƒstwo trzecie, którego wzór
prawa jazdy jest zgodny z wzo-
rem okreÊlonym w Konwencji,
o której mowa w lit. a

— w okresie 6 miesi´cy od daty roz-
pocz´cia sta∏ego lub czasowego po-
bytu, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres wa˝noÊci prawa jazdy.

2. Osoba posiadajàca krajowe prawo jaz-
dy wydane za granicà, która zamiesz-
kuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mo˝e otrzymaç polskie krajo-
we prawo jazdy po oddaniu zagranicz-
nego wa˝nego prawa jazdy organowi
wydajàcemu prawo jazdy, z zastrze˝e-
niem ust. 4. Je˝eli zagraniczne prawo
jazdy nie jest zgodne z wzorem okreÊ-
lonym w Konwencji wymienionej
w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym wa-
runkiem otrzymania polskiego prawa
jazdy jest zdanie cz´Êci teoretycznej
egzaminu paƒstwowego — warunek
ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego
przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej.
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, 
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494.



3. Je˝eli prawo jazdy wydane za granicà
zawiera ograniczenie terminu wa˝no-
Êci, ograniczenie ze wzgl´du na stan
zdrowia lub inne, nale˝y to ogranicze-
nie uwzgl´dniç w wydanym prawie
jazdy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, w stosunku do obywateli nie-
których paƒstw, ze wzgl´du na zasad´
wzajemnoÊci, warunki wydawania
praw jazdy odmienne ni˝ te, które
przewiduje ust. 2.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o cza-
sie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasady stosowania norm dotyczàcych okresów
prowadzenia pojazdów, obowiàzkowych przerw
w prowadzeniu i gwarantowanych okresów od-
poczynku, okreÊlonych rozporzàdzeniem Rady
(EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepi-
sów socjalnych odnoszàcych si´ do transportu
drogowego (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985)
oraz Umowà europejskà dotyczàcà pracy za∏óg
pojazdów wykonujàcych mi´dzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporzàdzonà w Ge-
newie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 94, poz. 1086 i 1087), zwanà dalej „Umowà
AETR”.”;

2) u˝yte w art. 27 wyrazy „nr 8320/85/EWG” zast´pu-
je si´ wyrazami „nr 3820/85/EWG”;

3) w odnoÊniku 1 wyraz „dyrektywy” zast´puje si´
wyrazem „dyrektyw´”;

4) w odnoÊniku 5 wyraz „nr 382/85” zast´puje si´ wy-
razem „3821/85”.

Art. 5. Do post´powaƒ administracyjnych wszcz´-
tych, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie delegacji zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 7. Przedsi´biorców, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy wykonujà na podstawie do-
tychczas wydanych zezwoleƒ dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie przewozów regularnych pojazdami samo-
chodowymi nieb´dàcymi autobusami, uwa˝a si´ za
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w art. 18b ust. 1
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie 5 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 29, pkt 30, pkt 31 i pkt 33, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 25, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

3) art. 1 pkt 16 lit. c, w zakresie dotyczàcym uiszcze-
nia op∏aty za przejazd pojazdu samochodowego
po drogach krajowych, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

4) art. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. b, pkt 5,
pkt 6 lit. a w zakresie poÊrednictwa przy przewozie
rzeczy, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1497)

Lp. Wyszczególnienie naruszeƒ WysokoÊç
kary w z∏

I II III

1. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY W¸ASNE
BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAÂWIADCZENIA LUB Z NARUSZENIEM

PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wy∏àczeniem
taksówek

8 000

1.2. Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezg∏oszonym do licencji 8 000

1.3. Wykonywanie transportu drogowego taksówkà bez wymaganej licencji 3 000
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I II III

1.4. Wykonywanie przewozu na potrzeby w∏asne bez wymaganego zaÊwiadczenia 2 000

1.5. Wykonywanie przewozu na potrzeby w∏asne pojazdem niezg∏oszonym do zaÊwiadczenia 200

1.6. Wykonywanie mi´dzynarodowego transportu drogowego przez kierowc´ nieb´dàcego
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej bez wymaganego Êwiadectwa
kierowcy

1 000

1.8. Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby w∏asne z naruszeniem
warunków dotyczàcych dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:
1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne
2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczàcej pracy kierowcy
3. wystawiania kierowcy zaÊwiadczenia poÊwiadczajàcego jego zatrudnienie oraz

spe∏nienie wszystkich wymagaƒ okreÊlonych ustawà
4. wystawiania oÊwiadczenia poÊwiadczajàcego spe∏nienie wszystkich wymagaƒ

okreÊlonych ustawà

500
500

500

500

2. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY W¸ASNE 
Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH ZEZWOLE¡ NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY 

LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZÑCYCH PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY

2.1. Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia 6 000

2.2. Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków okreÊlonych
w zezwoleniu dotyczàcych:
1. dni
2. godzin odjazdu i przyjazdu
3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

2 000 
500 

3 000

2.4. Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych pojaz-
dem innym ni˝ autobus 1 000

2.5. Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warun-
kom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu osób 500

2.6. Pobieranie nale˝noÊci za przejazd niezgodnie z cennikiem op∏at podanym do publicznej
wiadomoÊci przy wykonywaniu transportu drogowego osób 300

2.3. Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadajàcego odpowiednie zezwolenie
bez obowiàzujàcego rozk∏adu jazdy 2 000

2.7. Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby w∏asne rzeczy bez po-
siadania w pojeêdzie wymaganego zezwolenia 8 000

2.8. Wykonywanie mi´dzynarodowego transportu drogowego lub mi´dzynarodowego
przewozu na potrzeby w∏asne rzeczy bez posiadania w pojeêdzie wymaganego do ze-
zwolenia certyfikatu potwierdzajàcego spe∏nienie przez pojazd odpowiednich wymo-
gów bezpieczeƒstwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 8 000

2.9. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojaz-
dem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kierow-
cà z naruszeniem zakazu:
1. umieszczania lub u˝ywania w pojeêdzie taksometru
2. umieszczania na pojeêdzie oznaczeƒ z nazwà, adresem lub telefonem przedsi´biorcy
3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urzàdzeƒ technicznych

5 000
5 000
5 000

1.7. Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby w∏asne z naruszeniem
obowiàzku wyposa˝enia kierowcy w odpowiednie dokumenty

500
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4. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
UISZCZANIA OP¸AT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

I II III

3. PRZEWÓZ KABOTA˚OWY

5.3. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt bez sporzàdzenia planu trasy, je˝eli prze-
wóz trwa∏ b´dzie d∏u˝ej ni˝ 8 godzin 1 000

3.1. Wykonywanie przewozu kabota˝owego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wy-
maganego zezwolenia 15 000

5.4. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt z nieprawid∏owo sporzàdzonym planem
trasy, je˝eli przewóz trwa∏ b´dzie d∏u˝ej ni˝ 8 godzin

500

4.1. Wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej op∏aty za przejazd po
drogach krajowych*

*Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpocz´cia kontroli nie znajdowa∏a si´
w pojeêdzie, a przedstawiona zosta∏a w terminie póêniejszym, nie stanowi dowodu uisz-
czenia op∏aty. To samo dotyczy innej karty, która w chwili rozpocz´cia kontroli nie znaj-
dowa∏a si´ w pojeêdzie, a zakupiona zosta∏a w dniu kontroli lub dniach nast´pnych

3 000

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego z op∏atà uiszczonà w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wyma-
gana dla danego pojazdu samochodowego 1 000

5. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
PRZEWOZU ˚YWYCH ZWIERZÑT

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego z nieprawid∏owo wype∏nionà kartà op∏aty za prze-
jazd po drogach krajowych 1 000

5.1. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt przez kierowc´ lub konwojenta nieposia-
dajàcych kwalifikacji do transportu zwierzàt potwierdzonych przez powiatowego leka-
rza weterynarii 500

5.2. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt bez wyznaczenia konwojenta zwierzàt 500

5.5. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt bez wymaganego orzeczenia lekarza we-
terynarii potwierdzajàcego, ˝e zwierz´ta nadajà si´ do transportu

500

5.6.

5.7. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt z przekroczeniem dopuszczalnego czasu
przewozu zwierzàt

500

Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt bez wymaganego Êwiadectwa zdrowia
zwierzàt

500

5.8. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt pojazdem niedopuszczonym do przewo-
zu zwierzàt

1 000

5.9. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt pojazdem niedopuszczonym do przewo-
zu zwierzàt danego gatunku

500

5.10. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt z niedope∏nieniem obowiàzku powiado-
mienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo
padni´ciu transportowanego zwierz´cia

500

5.11. Wykonywanie przewozu drogowego zwierzàt z niedope∏nieniem warunków specjal-
nych okreÊlonych dla takiego przewozu

500
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6.1.8.

I II III

6. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego ze-
zwolenia na wykonywanie operacji transportowej 6 000

6.1. DOKUMENTY

6.1.7. Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym za∏adunku lub
roz∏adunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego specjalnego zezwolenia 2 000

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawid∏owo spo-
rzàdzonym dokumentem przewozowym 500

6.2.2. Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do przewozu
luzem 6 000

Wykonywanie przewozu drogowego materia∏u promieniotwórczego bez wczeÊniejsze-
go uzyskania zatwierdzenia przez w∏aÊciwà w∏adz´ 2 000

6.2.

6.2.1. Wykonywanie przewozu drogowego cysternà towarów niedopuszczonych do przewo-
zu w cysternie 6 000

SPOSÓB PRZEWOZU

6.2.3.

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego za-
Êwiadczenia ADR o ukoƒczeniu szkolenia 2 000

Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesy∏ki towarów niedopuszczonych
do przewozu w sztukach przesy∏ki 6 000

6.2.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepi-
sów dotyczàcych zakazu ∏adowania razem 3 000

6.2.5. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z narusze-
niem przepisów dotyczàcych rozmieszczania i mocowania ∏adunków 800

6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawid∏owo spo-
rzàdzonà instrukcjà pisemnà dla kierowcy 100

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego
Êwiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 6 000

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego
Êwiadectwa dopuszczenia dla przedzia∏u ∏adunkowego lub os∏ony 2 000

6.2.6. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepi-
sów dotyczàcych dopuszczalnego stopnia nape∏nienia cysterny 4 500

6.2.9. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w iloÊciach przekracza-
jàcych iloÊci dozwolone 2 000

6.2.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem zanieczysz-
czonym pozosta∏oÊciami przewo˝onych uprzednio w sztukach przesy∏ki towarów nie-
bezpiecznych 1 500

6.2.7. Wykonywanie przewozu drogowego materia∏ów reagujàcych ze sobà niebezpiecznie,
umieszczonych w sàsiadujàcych komorach cysterny 5 000
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6.3. POJAZD

6.3.5.

I II III

6.2.10. Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów niebezpiecznych z narusze-
niem wymaganych Êrodków ostro˝noÊci przy ich przewozie razem z artyku∏ami ˝ywno-
Êciowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmà dla zwierzàt 1 000

6.2.11. Wykonywanie przewozu drogowego produktów ˝ywnoÊciowych w cysternach u˝ywa-
nych do przewozu materia∏ów niebezpiecznych bez zastosowania Êrodków zapobiega-
jàcych zagro˝eniom zdrowia 3 000

6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nieodpowiednim do ta-
kiego przewozu pojazdem, cysternà lub kontenerem 3 000

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem lub zespo∏em pojazdów, cysternà, pojaz-
dem-baterià, kontenerem lub MEGC przeznaczonà do przewozu towarów niebezpiecz-
nych z niezdj´tymi lub z niezakrytymi tablicami barwy pomaraƒczowej lub nalepkami 200

6.3.6.

6.3.7. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nieodpowia-
dajàcym warunkom okreÊlonym w Êwiadectwie dopuszczenia pojazdu lub warunkom
okreÊlonym w cz´Êci 9 umowy ADR 2 000

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternie, kontene-
rze-cysternie, MEGC i pojeêdzie-baterii bez wymaganego dodatkowego oznakowania
okreÊlonego w cz´Êci 6 umowy ADR naniesionego na tabliczce lub zbiorniku 500

6.3.8.

6.3.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaga-
nych gaÊnic lub wyposa˝onym w gaÊnice niespe∏niajàce warunków okreÊlonych
w umowie ADR 500

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w kontenerze niespe∏-
niajàcym wymagaƒ okreÊlonych w cz´Êci 6 i 7 umowy ADR

2 000

6.3.9. Wykonywanie przewozu drogowego cysternà lub kontenerem do przewozu luzem z po-
zosta∏oÊciami towaru niebezpiecznego na ich zewn´trznej powierzchni 1 000

6.4. OPAKOWANIE

6.3.3. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaga-
nego wyposa˝enia awaryjnego 
— za ka˝dy brakujàcy element 100

6.3.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawid∏owo ozna-
kowanym pojeêdzie lub zespole pojazdów, cysternie, pojeêdzie-baterii, kontenerze lub
MEGC
— wymaganà tablicà lub tablicami barwy pomaraƒczowej
— wymaganà nalepkà lub nalepkami
— wymaganym znakiem lub znakami dla materia∏ów o podwy˝szonej temperaturze
— wymaganym znakiem ostrzegajàcym o gazowaniu
— wymaganym oznakowaniem punktu uziemiajàcego
Wskazane kary podlegajà sumowaniu

800
400
200
200
200

6.4.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego opa-
kowania, w niew∏aÊciwym opakowaniu lub w opakowaniu niespe∏niajàcym wymagaƒ
umowy ADR 3 000

6.4.2. Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez wymaganego ozna-
kowania sztuki przesy∏ki lub sztuk przesy∏ek: 
— brak wymaganego numeru rozpoznawczego materia∏u UN
— brak wymaganej nalepki lub nalepek 
— brak innego wymaganego oznakowania
Wskazane kary podlegajà sumowaniu odr´bnie dla ka˝dego towaru

1 000
500
500
500
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6.5.8.

I II III

6.4.3. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepi-
sów dotyczàcych pakowania razem do sztuki przesy∏ki 3 000

6.5.6. Niesporzàdzenie lub niew∏aÊciwe sporzàdzenie planu ochrony w zakresie przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych 5 000

6.5. INNE NARUSZENIA

6.5.7. Wykonywanie za∏adunku lub roz∏adunku towaru niebezpiecznego w miejscu publicz-
nym lub poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia w∏aÊciwych
w∏adz 1 000

6.5.1. Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego nieprawid∏owo sklasyfi-
kowanego 6 000

6.5.11. U˝ywanie ognia lub nieos∏oni´tego p∏omienia w pojazdach przewo˝àcych towary nie-
bezpieczne klasy 1, a tak˝e w ich pobli˝u oraz podczas za∏adunku lub roz∏adunku tych
towarów 2 000

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przy u˝yciu du˝ego kon-
tenera, niezdatnego do u˝ytku z powodu istotnych wad elementów konstrukcyjnych 1 000

6.5.9.

6.5.10. Postój pojazdu przewo˝àcego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem po-
stojowym 500

Postój pojazdu przewo˝àcego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru 800

6.5.12.

6.5.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do
przewozu 10 000

Naruszenie przepisów dotyczàcych za∏adunku lub roz∏adunku towaru niebezpiecznego
klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów, które znajdujà si´ w odleg∏o-
Êci mniejszej ni˝ 50 m 1 000

6.5.13. Przewóz w jednostce transportowej przewo˝àcej towary niebezpieczne pasa˝erów in-
nych ni˝ za∏oga pojazdu 500

6.5.14. Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ∏adunkiem lub wykony-
wania czynnoÊci ∏adunkowych towarów niebezpiecznych, w pobli˝u, jak i wewnàtrz po-
jazdu lub kontenera 500

6.5.3. Niewyznaczenie, przez przedsi´biorc´ lub inny podmiot wykonujàcy przewóz towarów
niebezpiecznych lub zwiàzany z nim za∏adunek lub roz∏adunek, doradcy do spraw bez-
pieczeƒstwa w transporcie towarów niebezpiecznych 5 000

6.5.4. Nieprzes∏anie wojewodzie w ustawowo okreÊlonym terminie rocznego sprawozdania
z dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy lub innego podmiotu wykonujàcego przewóz drogowy to-
warów niebezpiecznych lub zwiàzanego z tym przewozem za∏adunku lub roz∏adunku 5 000

6.5.5. Nieprzeszkolenie osób innych ni˝ kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów nie-
bezpiecznych lub czynnoÊciach zwiàzanych z tym przewozem, w tym przy za∏adunku lub
roz∏adunku 5 000

6.5.15. Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie za∏adunku lub roz∏adun-
ku towaru niebezpiecznego 1 000

7. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
PRZEWOZU ODPADÓW

7.1. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów pojazdem niezg∏oszonym do zezwolenia 3 000
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7.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych ni˝ niebezpieczne bez wymaga-
nego zezwolenia 6 000

9. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 
W ZAKRESIE OCHRONY ÂRODOWISKA

7.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez wymaganego ze-
zwolenia 6 000

9.1. Przejazd pojazdem powodujàcym ha∏as w stopniu przekraczajàcym dopuszczalny po-
ziom 200

7.4. Przewóz drogowy (wywóz) odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wy-
maganego zezwolenia 6 000

10.2. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego:

a) o czas do jednej godziny

b) za ka˝dà rozpocz´tà kolejnà godzin´

100 

200

Przejazd pojazdem wydzielajàcym szkodliwe substancje w stopniu przekraczajàcym do-
puszczalny poziom 300

10.

10.1. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego: 

a) o czas do jednej godziny 

b) za ka˝dà rozpocz´tà kolejnà godzin´ 

50

100

WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 
O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIÑZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKACH

7.5. Przywóz drogowy (wwóz) odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wyma-
ganego zezwolenia 6 000

10.3. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywa-
niu przewozu drogowego: 

a) o czas powy˝ej 15 minut do 30 minut

b) za ka˝de nast´pne rozpocz´te 30 minut

150

200

10.4. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywa-
niu przewozu drogowego: 

a) o czas powy˝ej 15 minut do jednej godziny  

b) za ka˝dà nast´pnà rozpocz´tà godzin´

150

200

7.6. Przewóz drogowy odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wymaganego zezwolenia 6 000

8. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO ÂRODKÓW SPO˚YWCZYCH I ARTYKU¸ÓW 
˚YWNOÂCIOWYCH SZYBKO PSUJÑCYCH SI¢

8.1. Wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego Êwiadectwa zgodnie z umowà
o mi´dzynarodowych przewozach szybko psujàcych si´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
i o specjalnych Êrodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów 2 000

10.5. Przekroczenie ca∏kowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym
przy wykonywaniu przewozu drogowego: 

a) przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin

b) za ka˝dà nast´pnà rozpocz´tà godzin´

100

100
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11. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
STOSOWANIA URZÑDZE¡ REJESTRUJÑCYCH SAMOCZYNNIE PR¢DKOÂå JAZDY, 

CZAS JAZDY I POSTOJU

11.1. 1. Urzàdzenie rejestrujàce — tachograf: 
a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposa˝onym w urzàdzenie re-

jestrujàce
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w urzàdzenie reje-

strujàce, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów 
c) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w urzàdzenie reje-

strujàce, które nie rejestruje jednoczeÊnie, ale oddzielnie, danych dotyczàcych
okresów aktywnoÊci kierowców prowadzàcych pojazd  

d) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w urzàdzenie reje-
strujàce, które nie zosta∏o poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu
kontrolnemu 

2. Ingerencja w urzàdzenie rejestrujàce: 
a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w urzàdzenie reje-

strujàce, do którego pod∏àczone zosta∏y niedozwolone urzàdzenia dodatkowe 
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w urzàdzenie reje-

strujàce, które zosta∏o od∏àczone  
c) samowolna ingerencja w prac´ urzàdzenia rejestrujàcego zainstalowanego w po-

jeêdzie, wskutek której nastàpi∏a zmiana wskazaƒ urzàdzenia w zakresie pr´dkoÊci
pojazdu, aktywnoÊci kierowcy lub przebytej drogi

3 000 

2 000

1 000

1 000

10 000

3 000

5 000

11.3. U˝ywanie nieprawid∏owych lub niew∏aÊciwych wykresówek: 
1. Zastosowany typ wykresówki nie by∏ zatwierdzony i przeznaczony do danego typu

urzàdzenia rejestrujàcego — za ka˝dà wykresówk´

2. Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej — za ka˝dà wykresówk´ 

100 maks. 
2 000 

100 maks. 
2 000

Nieprawid∏owe dzia∏anie urzàdzenia rejestrujàcego: 
1. Nieuzasadnione u˝ycie kilku wykresówek w ciàgu tego samego 24-godzinnego okre-

su — za ka˝dy dzieƒ 
2. Wykresówka zapisywana by∏a za d∏ugo — za ka˝dà wykresówk´  

3. Oznaczenie czasowe na wykresówce nie by∏o zgodne z urz´dowym czasem kraju re-
jestracji pojazdu — za ka˝dà wykresówk´  

4. Nieprawid∏owe operowanie prze∏àcznikiem grup czasowych (selektorem) — za ka˝dà
wykresówk´ 

200 maks. 
2 000

200 maks. 
1 000

100 maks. 
1 000

100 maks.
1 000

11.4. Wykresówki 
1. Nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzajàcego fakt nieprowadzenia po-

jazdu podczas kontroli w przedsi´biorstwie — za ka˝dy dzieƒ
2. Okazanie podczas kontroli w przedsi´biorstwie wykresówki, która nie zawiera wszyst-

kich danych o okresach aktywnoÊci kierowcy — za ka˝dà wykresówk´  
3. Okazanie podczas kontroli w przedsi´biorstwie wykresówki, która nie zawiera ˝ad-

nych danych o okresach aktywnoÊci kierowcy — za ka˝dà wykresówk´ 
4. Okazanie podczas kontroli w przedsi´biorstwie wykresówki, na której stwierdzono

dokonanie niedozwolonych, bez u˝ycia urzàdzenia rejestrujàcego, r´cznych, automa-
tycznych lub pó∏automatycznych zapisów pr´dkoÊci, aktywnoÊci lub przebytej drogi
— za ka˝dà wykresówk´ 

5. U˝ywanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców, z wyjàtkiem przypadku, gdy
konstrukcja tachografu przewiduje takà mo˝liwoÊç 

6. Jednoczesne u˝ywanie kilku wykresówek przez kierowc´ 
7. Okazana podczas kontroli w przedsi´biorstwie wykresówka nie zawiera przepiso-

wych wpisów: 
a) imienia lub nazwiska kierowcy 

500 

500

500 

1 000 maks. 
5 000 

1 000 
1 000 

50 maks. 
500
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b) numeru rejestracyjnego pojazdu 

c) miejsca lub daty poczàtkowej u˝ytkowania wykresówki 

d) miejsca lub daty koƒcowej u˝ywania wykresówki

e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpocz´cia u˝ytkowania pojazdu 

f) stanu licznika kilometrów w chwili zakoƒczenia u˝ytkowania pojazdu 

Wskazane kary podlegajà sumowaniu

50 maks. 
500 

50 maks. 
500 

50 maks. 
500 

50 maks. 
500 

50 maks. 
500 

12.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie re-
jestrujàce, do którego pod∏àczone zosta∏y niedozwolone urzàdzenia dodatkowe

10 000

Samowolna zmiana wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w po-
jeêdzie przy wykonywaniu transportu drogowego taksówkà

1 000

12.5. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urzàdzeniu rejestrujàcym lub na
karcie przedsi´biorstwa

5 000

12.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie
rejestrujàce lub z niew∏aÊciwie dzia∏ajàcym cyfrowym urzàdzeniem rejestrujàcym 

3 000

12. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH
STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

13. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH 
OKRESOWYCH OGRANICZE¡ RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH LUB ZAKAZU 

RUCHU NIEKTÓRYCH ICH RODZAJÓW

12.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie re-
jestrujàce bez wymaganego sprawdzenia okresowego

1 000

12.6. Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urzàdzenia rejestrujàcego zain-
stalowanego w pojeêdzie

2 000

12.4. Niewyposa˝enie kierowcy w dostatecznà iloÊç papieru do drukarki cyfrowego urzàdze-
nia rejestrujàcego, wymaganà na ca∏y okres wykonywania przewozu drogowego

2 000

13.1. Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiàzywania zakazów lub ograniczeƒ
w ruchu wprowadzonych dla okreÊlonej kategorii pojazdów ze wzgl´du na uplastycz-
nienie nawierzchni bitumicznych

1 000

13.2. Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiàzywania zakazów lub ograniczeƒ
ruchu okreÊlonej kategorii pojazdów

1 000

11.5. Brak wyciàgu z planu pracy lub rozk∏adu jazdy 400


